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להיסגר התחושה מהי לנסות רצו השתיים (מימיו). מרגלית אילנה

 לאשגב מבעד והציצו תא־אסירות בתוך עצמן סגרו ובריח, מנעול מאחרי
 והן רצינית להיות הצליחה לא הבעת־פניהן דלת־הברזל. של המסורג'

אמיתי. לא שזה שידעו מכיוון אולי מהניסיון, כהוגן משועשעות נראו

 בתילבושת טמיר אנאבל הדוגמניתבתא דוגמנית
 באגף בחדר־אסירות אופנתית, לבנה

 החליפו הדוגמניות בטפטים. מכוסה וקיר מימות־ברזל שתי שבו
מאולתרות. מראות להן אורגנו שבו מזדר־האסירות. בגדיהן

4>6 יי

 דוגמנית בתילבושת אסירהכנים תי1
מעיל־ מיכנסי־סריג, מציגה

 בנעלי־עקב. וטופפת נוצה עטור כובע־קטיפה ווה,
בי׳גדי־אסירות. מדגמנת אסירה אותה :סמאל

ה צוג ס ב*ן ת רג' סו ■יי- ה
 מיהרה דוגסקי קארין הדוגמנית

 סלמון לחפש התצוגה אחרי מייד
 .אני מהמכולת. מיצרכים ולהזמין

 אמרה נווה־תירצה', מכלא
 ששאל ההמום חנות־המכולת לבעל

צרתז׳ מדוע .קארין, מייד: ע  נ
 בעל- שהבין עד חלפו רבות דקות

לקוחתו. של הסברה את המכולת
 לחדרה פנו הנרגשות הדוגמניות

 להן שהודתה אפשטיין, רעיה של
 ד בהתנדבות לבוא מאמציהן על

המנ לאמיתת. אושר מעט לגרום
 את בגאווה לכולם הראתה הלת

 מתחת הנמצאות נכדיה, תמונות
סיפ היא שולחנה. שעל לזכוכית

מתו שאני פעם .בכל :בגאווה רה
 מעבודתי כתוצאה ועצבנית חה

 של בתמונות מסתכלת אני הקשה,
נרגעת.' ומייד נכדיי
 המיר הדרך על סיפרה גם היא

 את בנווה־תירצה חגגו שבה חדת
 לא שהפעם .החלטנו חג־ההנוכה.

ב מסיבה אלא סתם, מסיבה נעשה
גדולות נשים על תסכית צורת

 )45 מעמוד (המשך
 אופן את לחקות מנסה אף מהן

 של צחוקן לקול הדוגמניות הליכת
 איפור איזה התווכחו הן חברותיה.

תס ואיזו האחת הדוגמנית שפה
לשנייה. מתאימה רוקת

לאסי מחלקות הדוגמניות בעוד
 שאותן מתנה חולצות־טריקו, רות

 הזדמנות ניתנה ללבוש, יוכלו ר.ן
 הפרסי עולמן לתוך מעס להציץ

האסירות. סל
דשאים המוקף תירצה נווה־ כלא

 אגף אגפים. לשני מחולק ועצים,
 היהודיות האסירות של הוא אחד

 של הוא השני והאגף הפליליות,
הביטחוניות. האסירות
 מחדר־ נפשך הפליליות באגף

 ממד שבד ארוך, סיסדרון האוכל
 ברזל דלת .גביניהם החדרים, קמים

 בחלק קטנים, החדרים סורגים. עם
 ובכמה בלבד, מיטות שתי מהם
קי מיטות-ברזל. ארבע עד מהם
 בתמונות מקושטים החדרים רות

מקירותיהם וחלק מעיתונים, גזורות

 מחוץ הם השירותים טפטים. מכוסים
לחדרים.
 האסירות נסגרות בערב 6 בשעה
ה לפעילותן סוף חהו בחדריהן

 עד מותרת בטלוויזיה צפייה יומית.
מת תופעה בלבד. בערב 8 השעה
 של בתי־כלא בכמה כי מיהה,
 עד בטלוויזיה הצפיה מותרת גברים

 ובאגפים השידורים, שעות לאמצע
סופם. עד אפילו מסויימים

״מדוע
געצדת?״

 תצוגת־האום- זמן כל משך י*
 בית- מנהלת הסתובבה נד, י—

 שמרה היא ועצבנית. נרגשת הכלא
 ידברו לא שאמירות מישמר מכל
 שבאו האנשים עם קשר ייצרו ולא

 הסבירה אפשטיין רעייה מבחוץ.
 לעצב- הסיבה את התצוגה אחרי
שזהו תשכחו .אל הרבה. נותר,

 בית־סוהר. זהו בית־הבראה. לא
 זרים אנשים הרבה היום הנה נכנסו
ב לי יש אותם. מכירה לא שאני
 סמים. הצורכות אסירות הרבה כלא
מ שמישהו כזה במצב בעיה אין

סמים.״ האסירות לאחת יבריח בחוץ
ה נלקחו התצוגה כשהסתיימה

 דלת לתאיהן, חזרה מייד אסירות
 ר מאחוריהן, נסגרה העבה הברזל

מעט. נרגעה המנהלת
 ציפתה במיוחד מרגשת חוויה

 עזר־ ציפי תצוגוודז*,אופנה לפארגנת
 את האסירות בין פגשה היא מץ.

 בתפקיד עימה שעבדה חברתה,
 ציפי שירתה כאשר מאוד אחראי

 גילתה האסירה בצופים. במדריכה
 על בכלא יושבת היא כי לציפי
 שבו מוסד באותו בכספים, מעילה

הי הזאת .הבחורה שתיהן. עבדו
במ ומצטיינת מבריקה בחורה חד,

 שעה ציפי. עליה העידה יוחד,'
הסתו עוד הפגישה אחרי ארוכה

החוויה מן המומה ציפי בבה
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 מימין: תירצה. נווה כלא־הנשיס
 ורד דונטקי, קארין סילפן, נעמי

 הדוגמניות טמיר. ואנאבל מרגלית
לסורגים. מחוץ כשהיו תקלה חשו

4


